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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE NO VEMBRO DE 

DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e treze, na Câmara Municipal de 

Cordeiro, localizada na Rua Vereador Julio Silveira do Amaral número um mil cento e 

sessenta e dois, foi realizada às dezoito horas a Sessão Ordinária para tratar de 

diversos assuntos. A Sessão foi Presidida pelo Vereador Robson Pinto da Silva e 

Secretariada pelo Vereador Anísio Coelho Costa. Compareceram todos os Vereadores. 

Havendo número Regimental, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior. O Presidente colocou em única discussão. Usou da palavra 

o Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza solicitando que acrescentasse em ata que o 

Projeto Rio Dois Mil e Dezesseis foi substituído pelo Projeto Esporte RJ; e onde lê-se 

Ascagel, leia-se Ascogel. O Presidente colocou a ata em única votação, que foi 

aprovada com a retificação. Após, passou-se a leitura do expediente que constou: Veto 

Parcial do Poder Executivo a Lei Nº 1827/2013, de autoria do Vereador Marcelo José 

Estael Duarte, que dispõe sobre “A obrigatoriedade das escolas municipais efetuarem 

no início do ano letivo, Seminário Antidrogas para os alunos da rede municipal de 

ensino”; Veto Total do Poder Executivo a Lei Nº 1829/2013, de autoria do Vereador 

Anísio Coelho Costa, que dispõe sobre “Proíbe depósito prévio para internação em 

clínica ou hospital público ou privado no município de Cordeiro e dá outras 

providências”; pareceres ao Projeto de Lei Nº 111/2013 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre “A concessão de subvenção social – ACIACOR – Associação 

Comercial, Industrial e Agrícola de Cordeiro no exercício de 2013”; pareceres ao Projeto 

de Lei Nº 114/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A abertura de 

vagas do concurso público e dá outras providências”; pareceres ao Projeto de Lei Nº 

113/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “Autoriza a 

colocação, exploração e funcionamento de câmeras de segurança nas ruas, avenidas e 
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demais logradouros públicos no município de Cordeiro”; pareceres ao Projeto de 

Resolução Nº 032/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que 

dispõe sobre “Concede Medalha Edgar Rodrigues Lutterbach ao Senhor Pablo Sérgio 

de Freitas”; Requerimento Nº 078/2013 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa; 

Requerimento Nº 079/2013 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; 

Requerimento Nº 080/2013 de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização; Requerimento Nº 081/2013 de 

autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização; Indicação N° 265/2013 de autoria do Vereador Gilberto Salomão Filho; 

Ofícios Nº 651; 658; 659; 664 e 674/2013 do Poder Executivo; Denúncias feitas pelo Sr. 

Juscelino Marra Stutz; Denúncia feita pelo Sr. Almir César Firmino. O Presidente 

concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra o vereador Anísio 

Coelho Costa fazendo menção ao requerimento de sua autoria sobre o QDD – Quadro 

de Detalhamento de Despesas - que está na LOA para o próximo ano, através do qual 

está solicitando alguns esclarecimentos, visto que este assunto é de suma importância. 

Em relação às denúncias lidas na sessão, verificou que a pessoa citada na denúncia 

não tem nenhum grau de parentesco com o Vereador Leno, que atualmente é o 

Secretário de Obras e, em relação às outras denúncias, comunicou que estão sendo 

tomadas as devidas providências. Falou da reunião com o Conselho Comunitário de 

Segurança, em que estiveram presentes alguns vereadores, o Comandante do 11º 

Batalhão, Marcelo Freiman de Souza Ramos, o Tenente Bezerra e o Delegado Mauro, 

onde foram discutidas ações de iniciativa das polícias civil e militar. Explicou que a 

reunião foi de suma importância devido ao grande número de furtos que vem ocorrendo 

em nosso município. Na ocasião, o Comandante do 11º Batalhão afirmou que, no atual 

momento, seria impossível aumentar o número de policiais, tendo em vista que outros 

municípios também necessitam e não há policiais em número suficiente para atender a 

demanda. Agradeceu a participação do Comandante Marcelo Freiman, do Tenente 

Bezerra e do Delegado Mauro e os parabenizou pelas suas atuações e pelo trabalho 
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que vêm realizando, bem como os profissionais que compõem os quadros das polícias 

civil e militar. Disse que ficou horrorizado ao ler uma reportagem do Jornal O Globo, a 

qual menciona que a polícia investiga o fato de militantes do Partido PR pagarem 

pessoas de outros Estados para se infiltrarem em manifestações no Rio de Janeiro. Em 

aparte, o Vereador Jader Maranhão disse que ficou surpreso ao saber que até o 

Sindicato dos Bancários contrata pessoas, que não são bancários, para substituírem os 

funcionários nas portas dos bancos, em greves. Usou da palavra o vereador Amilton 

Luiz Ferreira de Souza dizendo que ouviu, de algumas pessoas, reclamações sobre as 

condições precárias dos veículos da saúde e afirmou que irá fiscalizar, além disso, citou 

a constante troca de Secretários que vem ocorrendo, o que atrapalha o trabalho 

legislativo e vai procurar o Secretário de Saúde para que o mesmo interceda junto ao 

Chefe de Transporte para buscar uma forma de melhor atender os pacientes que 

viajam para tratamentos médicos, pois geralmente viajam ainda de madrugada e alguns 

deles são liberados mais cedo e têm que aguardar outros que só serão liberados bem 

mais tarde. Com relação às denúncias que foram lidas, afirmou que a Comissão de 

Constituição e Justiça, da qual é Presidente, está preparando relatório sobre essas 

denúncias e vai tomar as devidas providências. Falou também que o Prefeito, Dr. 

Salomão, está dizendo que existe um vereador que tem vários documentos em seu 

gabinete e não toma decisão. O Vereador então disse que tem direito de ter acesso a 

esses documentos o tempo que for necessário, e que está analisando cada um deles. E 

que vai fiscalizar até o final de seu mandato. Se reportou às funcionárias da JM Terra, 

que estavam presentes na sessão, afirmando que vai brigar para que essas mulheres 

continuem trabalhando. Quanto à subvenção do Hospital Antônio Castro, disse que não 

votou contra a subvenção, como afirmou o Prefeito, e sim contra o veto do Poder 

Executivo às emendas do Vereador Jader. Em aparte, o Vereador Jader disse que 

votou contra o veto para que a Câmara pudesse ter mais poder de fiscalização e o 

dinheiro pudesse ser repassado ao Hospital, o que não aconteceu até o presente 

momento, apesar de ter sido aprovada desde o mês de agosto. Usou da palavra o 
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Vereador Mário Antônio Barros de Araújo dizendo que ao chegar nesta Casa ficou 

sabendo que disseram que ele solicitou que as mulheres que trabalham na JM Terra 

fossem substituídas por homens. E afirmou que isso é mentira e que, como vice-

presidente desta Casa, está aqui para defender os direitos dessas trabalhadoras e as 

parabenizou pela sua dignidade e sua conduta no trabalho. Disse que está à disposição 

de todos os funcionários da empresa para defender os seus direitos e afirmou, mais 

uma vez, que é mentira o que disseram a seu respeito e que se alguém prometeu 

alguma coisa a essas funcionárias, essa pessoa tem que cumprir. Usou da palavra o 

Vereador Elielson Elias Mendes, que se pronunciou dizendo que as mulheres têm a 

mesma capacidade que os homens para o trabalho. E que o papel do vereador é cobrar 

dos responsáveis pela empresa e não dos funcionários. Disse que estará disponível, a 

partir do dia treze de novembro, no Centro Cultural Yone Pecly, o cadastro para a 

Academia da 3ª Idade. Pediu desculpas ao Vereador Anísio por não ter comparecido à 

reunião do Conselho de Segurança, pois foi avisado em cima da hora e já tinha outro 

compromisso. Em aparte, o Vereador Anísio disse que explicou na reunião o motivo do 

não comparecimento de alguns vereadores, que foi devido à falta de tempo hábil para 

comunicá-los. Em aparte, o Vereador Marcelo José Estael Duarte sugeriu que seja feito 

um projeto de lei determinando uma quota de vagas para mulheres na empresa JM 

Terra. Retomando a palavra, o Vereador Elielson disse que viajou por alguns anos com 

o transporte da saúde e também enfrentou algumas dificuldades. E disse que vai 

buscar informações sobre as condições desses veículos. Afirmou que se sente honrado 

em ser indicado para líder de governo pelo Prefeito, porém, ainda não se sente 

preparado para assumir com responsabilidade esse cargo, pois não teve tempo hábil 

para se preparar. Disse que é preciso haver respeito mútuo entre os vereadores e o 

Prefeito, e que vai continuar ajudando o governo municipal, trazendo recursos junto aos 

Deputados Walney Rocha e Marcus Vinícius, porém, não irá compartilhar com o que 

não estiver de acordo com sua consciência. Usou da palavra o Vereador Jader 

Maranhão apoiando a sugestão do Vereador Marcelo com relação à reserva de vagas 
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para mulheres na empresa JM Terra, e sugeriu que cinqüenta por cento da mão-de-

obra contratada por essa empresa seja composta por mulheres. Disse que tem certeza 

que os vereadores têm direito a ter acesso às informações com relação à distribuição 

dos medicamentos e não entende por que a Prefeitura não é transparente em suas 

ações. Em aparte, o vereador Mário citou o caso da funcionária Zélia, pois a mesma 

veio a se machucar e não teve nenhuma assistência da Prefeitura. Retomando a 

palavra, o Vereador Jader disse que quando foi Presidente do Hospital, os funcionários 

tinham direito de ficar em quarto particular, e que a Prefeitura tem que dar assistência 

aos seus funcionários, no momento em que precisarem. Disse que é preciso que todos 

pensem e se preocupem com a cidade que todos querem ter no futuro, e que em breve 

haverá o momento em que terão que se decidir com relação ao destino e ao futuro da 

nossa cidade. O Presidente falou dos ofícios que foram encaminhados para algumas 

autoridades solicitando a criação da 4ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar em 

nossa região, a fim de trazer uma segurança de qualidade para todos os munícipes da 

região. Comunicou que os balancetes com todos os gastos do Legislativo estão à 

disposição dos demais vereadores para que possam esclarecer qualquer dúvida.  Ato 

contínuo, passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação os 

pareceres ao Projeto de Lei Nº 111/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº 

111/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 114/2013 de autoria do Poder 

Executivo, que foi aprovado por unanimidade; em primeira discussão e votação o 

Projeto de Lei Nº 114/2013 de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por 

unanimidade; em segunda discussão e redação final o Projeto de Lei Nº 101/2013 de 

autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota, que foi aprovado por unanimidade; em 

segunda discussão e redação final o Projeto de Lei Nº 106/2013 de autoria do Vereador 

Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão e 

redação final o Projeto de Lei Nº 107/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira 
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de Souza, que foi aprovado por unanimidade; em segunda discussão e redação final o 

Projeto de Lei Nº 108/2013 de autoria do Vereador Anísio Coelho Costa, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de 

Lei Nº 113/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº 113/2013 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Resolução Nº 032/2013 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que, após votação nominal, foi aprovado por 

unanimidade; em redação final o Projeto de Resolução Nº 032/2013 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que, após votação nominal, foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento Nº 078/2013 de autoria do 

Vereador Anísio Coelho Costa, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão 

e votação o Requerimento Nº 079/2013 de autoria do Vereador André Lopes Joaquim, 

que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento Nº 

080/2013 de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento Nº 081/2013 de autoria das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente encerrou a Sessão às vinte horas e trinta minutos 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia treze de 

novembro de dois mil e treze às dezoito horas. Nada a mais para constar lavrei a 

presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente após a aprovação do Plenário. 
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